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Ετήσια Έρευνα Επιχειρήσεων   

Μη χρηματοοικονομικός τομέας Ηνωμένου Βασιλείου 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έρευνας Επιχειρήσεων της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του ΗΒ, το 2014, η κατά προσέγγιση Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ - aGVA), 

σε βασικές τιμές, του μη χρηματοοικονομικού κλάδου της οικονομίας εκτιμάται ότι ανήλθε σε 

1.104,6 δισ. λίρες. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το εισόδημα των βρετανικών επιχειρήσεων, μείον 

το κόστος των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται για τη δημιουργία του. 

Μεταξύ 2013 και 2014, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 10,3% (103,5 εκ. λίρες), η μεγαλύτερη ετήσια 

ποσοστιαία αύξηση από το 1997. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό 

με μια μικρή μείωση στις προμήθειες. Η μείωση των προμηθειών κατεγράφη κυρίως στον τομέας της 

χονδρικής αγοράς. Με εξαίρεση τον τομέα Παραγωγής, όλοι οι άλλοι μη χρηματοοικονομικοί τομείς 

της  οικονομίας σημείωσαν άνοδο μεταξύ των ετών 2013 και 2014. 

Ο τομέας της Παραγωγής, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο (19,7%) της ΑΠΑ 

των μη χρηματοοικονομικών κλάδων της οικονομίας, κατέγραψε μείωση της τάξης του  0,4% (0,9 

δισ. λίρες) μεταξύ του 2013 και του 2014, που οφείλεται στον τομέα των Μεταλλείων και 

Λατομείων. Ο κύκλος εργασιών του τομέα αυτού  μειώθηκε κατά μεγαλύτερο ποσοστό από το 

αντίστοιχο των προμηθειών του, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου κατά τη 

διάρκεια του 2014. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της ΑΠΑ του κατά  30,7% (7,3 δισ. λίρες) 

του μεταξύ του 2013 και του 2014 και ήταν η αιτία για τη συνολική πτώση της Προστιθέμενης Αξίας 

του τομέα Παραγωγής. 

Ο τομέας των μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει άνω του ήμισυ 

(55,2%) του μη χρηματοοικονομικού κλάδου της οικονομίας, συνέβαλε τα μέγιστα στην αύξηση της 

ΑΠΑ αυτού. Η αύξηση του τομέα κατά 10,7% (58,9 δισ. λίρες) μεταξύ των ετών 2013 και 2014 ήταν 

η πέμπτη συνεχόμενη ετήσια αύξηση. Η ενότητα με τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη ήταν οι 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, με αύξηση κατά 14,7% (18,9 δισ. 

λίρες). 

Ο τομέας των Διανομών, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 17,1% της ΑΠΑ, σημείωσε αύξηση 

σε κατά 24,8% (37,5 δισ. λίρες) μεταξύ των ετών 2013 και 2014. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη 

συμβολή στην ανάπτυξη αυτή ήταν αυτός της Χονδρικής. 

 Ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 7,8% του μη χρηματοοικονομικού 

τομέα της οικονομίας, σημείωσε αύξηση ΑΠΑ κατά  9,8% (7,7 δισ. λίρες) μεταξύ των ετών 2013 και 

2014. Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης, οδηγώντας, για πρώτη φορά, τον τομέα 

υψηλότερα από τα επίπεδα του 2008, κατά 1,8% (1,5 δισ. λίρες). 


